
Školní poradna pro rodiče 
 

Školní metodik prevence (dále jen ŠMP) 
 

Na Střední škole gastronomie, hotelnictví a lesnictví ve Bzenci, příspěvkové 

organizaci ve Bzenci působí ŠMP Ing. Nečesánková Zdeňka, na odloučeném 

pracovišti Bzenec-Přívoz Ing. Hudec Miroslav. 

ŠMP vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Tyto 

činnosti jsou poskytovány pro žáky a rodiče bezplatně a s informacemi získanými 

je nakládáno v souvislosti s GDPR, jak je stanoveno školním řádem. Poradenské 

služby poskytované ve škole jsou pro žáky, jejich rodiče a učitele časově 

dostupné. ŠMP má pevně stanoveny konzultační hodiny, kdy pro stanovené 

cílové skupiny musí být dostupné v prostorách školy. 

ŠMP se podílí  na poradenských službách a prevenci rizikového chování a 

napomáhá spolupráci při těchto i s třídními učiteli. Pravidla pro poskytování 

poradenských služeb ve škole jsou většinou ukotvena ve školním řádu. K těmto 

službám jsou vymezeny podmínky, za jakých jsou dané služby poskytované, 

jelikož je nakládáno  s daty důvěrnými a citlivými. 

 

Metodická a koordinační činnost ŠMP hlavně zahrnuje: 

 

1) Koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených ne prevenci záškoláctví, 

závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, 

rizikových projevů sebepoškozování a dalších typů rizikového chování. 

2) Koordinaci přípravy a realizaci aktivit zaměřených na zapojování 

multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků 

(cizinců). Prioritou je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které 

souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti. 

3) Koordinaci spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které 

mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování. 

4) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participaci na 

intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování. 

 

 

 

 

 



S jakými problémy se můžete na ŠMP obrátit: 

 

1) Problémy s návykovými látkami (drogy, alkohol, kouření atd.) 

2) Problémy s vrstevníky, šikana, kyberšikana, potíže v kolektivu, obtěžování 

atd. 

3) Problémy někoho jiného (kamarád, který potřebuje pomoc) 

4) Běžné problémy týkající se školy (prospěch, kázeňské problémy) 

5) Mimoškolní problémy (potíže v rodině, zdravotní problémy) 

6) Problémy s učiteli 

7) Nelegální jednání, problémy se zákonem 

8) Poruchy příjmu potravy 

9) Domácí násilí 

10)Hazardní hraní 

 

Co označujeme rizikovým chováním? 

 

 Jedná se o takové vzorce chování, v jejichž důsledku dochází 

k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro 

jedince i pro společnost. 

Závislostní chování v plné míře naplňuje všechny znaky uvedené v rizikovém 

chování, neboť má dopady na psychický a fyzický stav jednotlivce a může 

významně ovlivňovat život uživatele i jeho okolí. 

 

Užívání návykových látek u dospívajících je doprovázeno příznaky, které nás 

mohou včas varovat: 

 

a) Náhlá změna osobnosti 

b) Změny nálady (změna z dobré na špatnou, výbuchy vyvolané 

nepodstatnými událostmi, zhoršující se vztahy v rodině a mezi přáteli) 

c) Změny ve fyzickém vzhledu nebo pohodě (změny v hmotnosti, spánku, 

pomalost, rozšířené zornice, mluvení, euforie, nevolnosti, zvracení, 

nedbalost v péči o sebe, změny ve stravovacích návycích) 

d) Změna výkonu ve škole (znatelné zhoršení výkonu, záškoláctví, zmeškané 

hodiny, ztráta zájmu o oblíbené aktivity) 

e) Zvýšená utajená komunikace s ostatními (tajné telefonní hovory) 

f) Zvýšená potřeba peněz (nákup léků nebo návykových látek stojí peníze a 

tím větší je potřeba peněz, výměnou za finance nebo návykové látky 

mohou být poskytovány také sexuální služby) 



 

Hlavním smyslem práce se žákem, u kterého máme podezření nebo již víme, 

že užívá návykové látky, je nabídnout „pomocnou ruku“. 

Je však nutná spolupráce a komunikace rodiny a školy! 

Učitel může nabídnout vzájemnou podporu, např. nabídnout účast na 

poradenství s mladým člověkem, žáka informovat o možných přínosech 

návštěvy poradce. Poradenství může pomoci žákovi ujasnit si své životní cíle 

a priority. Povzbuzení žáka k přijímání odborné pomoci – v případě potřeby je 

vhodné odkazovat na profesní pomoc. Ve skutečnosti je ovšem obtížné 

někoho přesvědčit, aby vyhledal pomoc. Bez toho, aby žák sám chtěl změnu, 

změna nebude možná nebo bude jen velmi obtížná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


